
Български Шампионат по Главоблъсканици 2010
3 октомври 2010

Продължителност: 2:30 часа
Общо точки: 150

Бонус: 1 точкa за всяка спестена минута

Състезателни задачи

Име: ...........................................................................................................

Точки: ......................................
                                                           Общо: ..................................
Бонус: ......................................
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Прекарайте единична затворена линия, която 
да минава по страните на клетките. Линията не 
може да се пресича или допира. Цифрите в някои 
от клетките показват броя на страните, по които 
минава линията.

Ограда (лява: 8 точки, дясна: 5 точки)

Звездна битка (лява: 3 точки, дясна: 3 точки)
Разположете по две звезди във всеки ред, всяка 
колона и всяка очертана област. Звездите не 
могат да се допират даже диагонално.



Разрязване (лява: 6 точки, дясна: 4 точки)
Разделете решетката на части като всяка част 
съдържа цифрите от 1 до 5. Разделителните линии 
могат да минават само по диагоналите на клетките 
и не се допуска да се използват и двата диагонала.

Трипод Судоку (лява: 6 точки, дясна: 6 точки)
Попълнете таблицата с цифри от 1 до 6 и разделете 
на няколко региона, така че всяка цифра да се 
среща по веднъж във всеки ред, колона и регион. 
Всички места, където се срещат 3 линии са дадени. 
Няма места, където се срещат 4 линии.



Тапа (лява: 5 точки, дясна: 3 точки)
Зачернете част от клетките, така че да получите 
свързана област, в която няма области 2х2. 
Клетките с числа са винаги бели, като числата 
показват размера на групите заштриховани 
клетки  около клетката с числото.

Празно Судоку (лява: 7 точки, дясна: 10 точки)
Всеки ред, колона и диагонал (в лявата задача) 
или маркирана област (в дясната задача) трябва 
да съдържат цифрите от 1 до 6 и две празни 
клетки. Празните клетки могат да се допират 
само диагонално.



Дубъл (лява: 8 точки, дясна: 5 точки)
Нарисувайте затворена крива,минаваща през центъра 
на клетките само с 90’ завои. Цифрите показват 
дължината на клетките която минава кривата в двете 
посоки, преди да направи завой. В клетките със 
цифри задължително прави завой. ВСИЧКИ клетки 
където кривата завива и минава еднакво разстояние в 
двете посоки са дадени.

Видимост (7 точки)
Зачернете няколко клетки така че, цифрите да 
показват всички видими клетки хоризонтално и 
вертикално, вкл. клетките с цифри. Черните клетки 
могат да се допират само диагонално



Плочки (5 точки)
Поставете цифри от 1 до 4 във всички клетки, 
така че, клетките с една и съща цифра да не се 
допират дори и диагонално

Свържи кръгчетата (5 точки)
Свържете двете кръгчета с линия, минаваща 
хоризонтално или вертикално и завиваща 
в центъра на клетките. Числата отстрани 
показват дължините на непрекъснатите 
области от клетки, свързани от линията. 
Редът на числата не съответства на реда на 
областите.



Зиг-заг (6 точки)
Прекарайте линия между двете отбелязани клетки, 
която да минава през всички букви, като може 
да ги свързва хоризонтално, вертикално или 
диагонално и не се презича с себе си. По линията 
трябва да се чете повтаряща се дадената дума.

Следотърсач (3 точки)
Прекарайте единична затворена линия, която 
минава през всички възли на мрежата. Части от 
линията вече са дадени



Хамле (10 точки)
Преместете всяка черна клетка с число в една 
от четирите посоки с толкова клетки, колкото е 
числото. След като са направени всички ходове, 
белите клетки трябва да оформят свързана област 
и черните клетки не могат да имат съседни страни. 

Судоку Охлюв (6 точки)
Попълнете част от клетките с цифри от 1 до 4, така че всяка цифра да се 
среща по веднъж във всеки ред, колона и спирала 3х3. Цифрите трябва 
да са в нарастващ ред във всяка спирала от входа към центъра. Цифрите 
отстрани показват първата видима цифра от нея посока.
Заб.: На примера е показан само фрагмент от задачата (горен ляв ъгъл).



Комета (4 точки)
Сложете няколко звезди, така че да има по 
една звезда във всеки ред, колона и маркирана 
област. Звездите не могат да се допират даже и 
диагонално. В допълнение, всички останали бели 
клетки  трябва да са свързани с единична затворена 
линия. В черните клетки не може да има звезди.

Небостъргачи (лява: 3 точки, дясна: 5 точки)
В квартала са разположени сгради с различна 
височина от 1 до 5/6 ( 1 до 3 в примера). Като 
погледнете отстрани не виждате всички сгради 
в редицата или колоната, защото по-високите  
закриват по-ниските зад тях. Въведете числата от 
1 до 5/6 така че да се срещат във всеки ред и всяка 
колона. Числата отстрани показват колко сгради се 
виждат гледано от съответната посока.



Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа 
буквите ABCD (ABC в примера) и две празни 
места. Буквите дадени отстрани показват 
първата буква, която се вижда следайки от нея 
посока.

ABCD (лява: 4 точки, дясна: 3 точки)

Т-форми (10 точки)
Разположете колкото се налага фигури с 
дадената форма, така че да не се допират 
даже и диагинално. Фигурите могат 
да бъдат завъртани. Числата отстрани 
показват броя заети клетки в реда/
колоната.



Решения


